LG Collect: Sistema de Coleta de Aparelhos
Para Reparo na Rede de Assistência Técnica da LG
O Sistema LG Collect, em parceria com a Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos, atende as cidades nas quais a LG não possui Rede Autorizada de
Assistência Técnica.

Como usar o LG Collect?

1. Para obter informações e fazer solicitações do serviço LG Collect, entre em
contato com o nosso SAC:
Áreas metropolitanas: 4004-5400
Demais localidades*: 0800 707 5454
*Somente chamadas originadas de telefone fixo.
2. Ao atender a ligação, nosso atendente solicitará os dados do usuário do
respectivo aparelho e do defeito apresentado.

3. De posse das informações acima, nosso atendente fornecerá o número da autorização

de postagem (e-ticket) e o prazo para a postagem do produto em uma agência dos Correios.
4. Após a coleta ser efetuada, o aparelho será encaminhado para a Assistência
Técnica LG mais próxima para realizar o devido reparo.

5. Assim que o serviço for concluído, o aparelho será enviado à residência do
usuário por meio de Sedex, da ECT.

Documentos necessários para a postagem:
•
•
•
•

Cópia da Nota Fiscal de compra
Número da coleta fornecido pelo SAC
CPF do usuário
Comprovante de endereço

GU295
MANUAL DO USUÁRIO
Este documento é o Manual do Usuário do
telefone GU295. Todos os direitos estão
reservados para a LG Electronics. A distribuição,
cópia e modificação deste documento sem
o consentimento da LG Electronics estão
proibidas.

Como dispensar seu aparelho antigo
1. Quando o símbolo de reciclagem estiver impresso em um produto
ou em sua embalagem, significa que o produto deve ser descartado
de forma adequada.
2. Todos os aparelhos eletroeletrônicos devem ser dispensados
separadamente do lixo comum em locais destinados e designados
pelo governo e/ou autoridades locais.
3. A maneira correta para dispensar seu aparelho antigo irá evitar
graves consequências ao meio ambiente e para a saúde humana.
4. Para maiores detalhes, por favor entre em contato com as
autoridades locais ou a loja onde você adquiriu o produto.
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INTRODUÇÃO
INTRODUÇÃO
Parabéns pela compra do avançado
e compacto GU295, um aparelho
projetado para operar com a
mais nova tecnologia digital de
comunicação móvel.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Este Manual do Usuário contém
informações importantes sobre
o uso e operação deste telefone.
Leia com atenção todas as informações para obter o máximo de
aproveitamento e desempenho,
além de evitar danos ou utilização
incorreta do telefone. Quaisquer
modificações ou alterações que
não sejam expressamente aprovadas neste manual do usuário,
poderão anular a garantia deste
equipamento.
O software do aparelho poderá
variar em relação ao manual
dependendo da operadora e região.

Introdução
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CUIDADOS GERAIS
EXPOSIÇÃO À ENERGIA DE RADIOFREQUÊNCIA
Este dispositivo cumpre as normas de exposição de RF, quando utilizado na
posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 2,5 cm de
distância do corpo. Quando uma bolsa para transporte, um clipe de cinto ou um
suporte forem utilizados junto ao corpo, não deverão conter metal e o dispositivo deverá ser colocado a pelo menos 2,5 cm de distância do seu corpo. Para a
transmissão de arquivos ou mensagens, este dispositivo requer uma conexão
de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão do arquivo de dados ou
mensagens podem sofrer atraso até que uma conexão esteja disponível.
Assegure-se de que as instruções de distância acima especificadas serão seguidas até a conclusão da transmissão.
* O limite de SAR para dispositivos móveis utilizados pelos usuários é de 2,0
watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido corporal. As
normas incluem uma margem substancial de segurança para dar proteção adicional aos usuários e levar em conta quaisquer variações nas medições. Os
valores de SAR podem variar dependendo dos requisitos nacionais e de acordo
com a banda da rede.

Cuidados gerais
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CUIDADOS GERAIS
BATERIA

Antes de utilizar o telefone, carregue a bateria por 3 horas até que ela
atinja a carga total.
Mantenha-a carregada enquanto não estiver usando o telefone. Deste modo o
aproveitamento dos tempos de conversação e espera serão maiores.

CUIDADOS COM A BATERIA
Nunca utilize outra bateria que não a especificada pela LG para este
produto, pois o uso de uma bateria não especificada poderá causar
danos à mesma, ao telefone ou até mesmo ocasionar explosão.
Não é necessário descarregar completamente a bateria antes de
recarregá-la. Esta bateria é composta por íons de Lítio e ao contrário
de outros tipos de baterias, não há o efeito memória, o que poderia
prejudicar seu desempenho.
Recarregue a bateria se ela não foi usada por um longo período de
tempo, para assegurar um bom desempenho com a máxima capacidade
de carga quando ela for utilizada novamente.

Cuidados gerais
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CUIDADOS GERAIS
CUIDADOS COM A BATERIA
Não exponha a bateria em locais de grande umidade como: banheiro ou
sauna, em locais com altas temperaturas (mais de 60°C) ou diretamente à
luz solar.Não desmonte, não incinere, não provoque curto-circuito e nunca
coloque uma bateria na boca.
Mantenha os contatos metálicos da bateria limpos (utilize um pano seco).
Substitua a bateria quando ela não apresentar um desempenho satisfatório.
A bateria pode ser carregada centenas de vezes até que precise ser
substituída. Sua vida útil irá variar conforme as condições de utilização e
ambiente.
Se o telefone estiver com a iluminação sempre ligada, procurando serviço
ou sinal de torre, Wap, transmissão de dados e sincronização ativados, o
tempo de duração da bateria irá diminuir, consequentemente o tempo de
espera do telefone e conversação, serão menores ou diminuirão.
Evite que os contatos metálicos da bateria encostem em objetos de metal.

Cuidados gerais
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CUIDADOS GERAIS
DESCARTANDO A BATERIA
Deve-se reciclar ou descartar a bateria de modo adequado.
Não descarte sua bateria incinerando-a ou jogando-a em locais com
materiais tóxicos ou líquidos inflamáveis.

NÍVEL DE CARGA DA BATERIA
Quando o nível de carga da bateria ficar baixo, o sensor de bateria fraca
irá alertá-lo.
Se o nível de carga da bateria ficar muito baixo, o telefone se desligará
automaticamente e qualquer função em andamento não será salva
(armazenada).

Cuidados gerais
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CUIDADOS GERAIS
PRECAUÇÕES COM O CARREGADOR (ADAPTADOR)
Carregue o telefone com o adaptador AC inserido em tomadas com tensão
de 110 V ou 220 V.
Carregue apenas baterias recarregáveis de íons de Lítio. Outros tipos de
baterias podem queimar, causando ferimentos e danos.
Carregue a bateria com o carregador (adaptador) em condições normais
de temperatura ambiente. O carregador (adaptador), destina-se somente à
utilização em ambiente fechado.
Não exponha o carregador (adaptador) diretamente à luz solar, nem o use
em um local com alto nível de umidade, como o banheiro.
Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar
choques elétricos ou fogo.
Não utilize o telefone celular em áreas potencialmente explosivas, pois o
telefone poderá gerar faíscas.
Não deixe seu telefone em locais sujeitos à poeira excessiva e mantenha
o fio do carregador (adaptador) o mais longe possível de fontes de calor.

Cuidados gerais
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CUIDADOS GERAIS
PRECAUÇÕES COM O CARREGADOR (ADAPTADOR)
Desconecte o carregador (adaptador) para a limpeza do telefone e do fio. A
limpeza deve ser feita com uma flanela limpa e seca, sem qualquer tipo ou
resíduo de produtos de limpeza.
Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o
plug. Um plug mal conectado pode acarretar aquecimento excessivo ou
fogo.
Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador
(adaptador) objetos pesados, não faça cortes, emendas, dobras, não torça,
puxe ou estique.
Não faça ou receba chamadas enquanto o telefone estiver carregando, pois
poderá ocorrer choque elétrico.
Não exponha o telefone à vibração forte, solavancos, choques ou impactos.

Cuidados gerais
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CUIDADOS GERAIS
CUIDADOS
Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este
produto à umidade ou chuva.
Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas, pois isto vai fazer
com que a bateria exploda.
Quando não estiver utilizando o seu telefone celular mantenha-o em um
lugar seguro.
Somente pessoal autorizado deve reparar o telefone e seus acessórios.
Instalações ou reparos deficientes podem causar acidentes e
consequentemente anular a garantia.
Não utilize o telefone celular em áreas onde for proibido o seu uso. (Ex.:
aviões, hospitais e postos de gasolina).
Não exponha o telefone celular às altas temperaturas.
Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente
e retire a bateria. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um
centro de Serviço Autorizado LG.

Cuidados gerais
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CUIDADOS GERAIS
DICAS DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO
O seu telefone celular lhe dá a poderosa capacidade de se comunicar por
voz a qualquer momento e em qualquer lugar. Porém, importantes responsabilidades devem acompanhar o uso dos telefones celulares e devem ser
de conhecimento dos usuários.
Verifique as leis e regulamentos em vigor sobre o uso de telefones móveis
nas áreas onde você normalmente dirige. Cumpra sempre essas leis. Preste
muita atenção ao dirigir veículos, dirigir com segurança é a sua principal
responsabilidade.

INDICAÇÃO DE DECIBÉIS
Evite o uso prolongado do aparelho com intensidade sonora superior a 85
decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.
Um caminhão por exemplo emite em média 90 decibéis e um aspirador de
pó grande emite cerca de 80 decibéis.
Para estabelecer um nível de áudio seguro, recomendamos ajustar o
volume a um nível baixo e em seguida aumentar lentamente o som até
poder ouví-lo confortavelmente e sem distorções.
Também recomendamos evitar a exposição prolongada a ruídos muito
altos.

Cuidados gerais
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CARACTERÍSTICAS DO GU295
PARTES DO APARELHO
Visão frontal

Tecla de função direita
/
Tecla de função esquerda
As teclas de função permitem
acesso a menus e opções de
acordo com as indicações
acima da tecla.

Tela principal
Tecla Menu/OK

Tecla END/Finalizar
Pressione para finalizar ou
rejeitar uma chamada.

Pressione e segure para ligar/
desligar o telefone.

Pressione para voltar à tela inicial
quando estiver em algum menu.

Tecla SEND/Enviar
Disca um número de
telefone e atende
as chamadas recebidas.



Teclas de navegação

No menu: Navega entre
os menus.

Tecla Apagar
Apaga um caractere cada vez que
for pressionada. Utilize esta tecla
para voltar à tela anterior.

Pressione e segure
para acessar o Gravador de voz.

Pressione e segure para ativar/
desativar o modo vibração.

Características do GU295
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CARACTERÍSTICAS DO GU295
Visão lateral e traseira
Entrada para Carregador/Cabo USB
Compartimento do cartão microSD

Tecla Vivo Direto
Tecla multitarefa
Teclas de volume

Tampa da bateria
Lente da câmera

Bateria
Compartimento do
cartão SIM

Características do GU295
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CARACTERÍSTICAS DO GU295
Como segurar o telefone
A fim de permitir uma melhor sensibilidade da antena, não cubra a área da
antena com a mão durante uma chamada e ao utilizar uma conexão Bluetooth.
Isto pode prejudicar a qualidade da voz. A LG recomenda que você segure o
aparelho, conforme a figura abaixo.

Características do GU295
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INSTALAÇÃO
2 Remova a bateria
Retire a bateria pela parte inferior,
puxe a bateria para traz para destravar e retirar a bateria.

INSERINDO O CARTÃO SIM E
A BATERIA
1 Remova a tampa da bateria
Utilize seu polegar direito para
pressionar o centro inferior da tampa da bateria e, então, deslize a
tampa para cima, assim como na
imagem abaixo. Em seguida, levante a tampa para removê-la.

AVISO Não remova a bateria
com o telefone ligado, pois poderá
danificá-lo.
3 Instale o cartão SIM
Insira o cartão SIM em seu compartimento com os contatos dourados
voltados para baixo. Para removêlo, puxe-o suavemente no sentido
inverso.

Instalação
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INSTALAÇÃO

CARREGANDO O TELEFONE
Abra a tampa de entrada do carregador na lateral esquerda do telefone.
Insira o carregador e conecte-o a
uma tomada. Sua bateria deve ser
carregada até que a carga esteja
completa.

4 Instale a bateria
Insira primeiro a parte superior da
bateria na parte superior do compartimento. Certifique-se de que os
contatos dourados da bateria estejam alinhados com os terminais do
aparelho. Pressione a parte inferior
da bateria para baixo até encaixá-la
no espaço.

Instalação

Importante!
Você deve inserir a bateria antes de
carregar.
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INSTALAÇÃO
1 Abra a tampa do compartimendo
do cartão microSD na lateral direita
do telefone.
2 Com os contatos metálicos voltados para baixo, insira o cartão de
memória no compartimento e empurre-o até encaixá-lo no lugar.
3 Feche a tampa do compartimento.

AVISO O uso de acessórios
não autorizados poderá danificar seu
telefone e anular a garantia.
CARTÃO DE MEMÓRIA EXTERNA

Você pode expandir a capacidade de
memória do seu telefone utilizando
um cartão de memória microSD.

DICA! O cartão de memória é um
acessório opcional.
Instalação
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FUNÇÕES GERAIS
Fazendo uma chamada
1 Certifique-se de que o aparelho
está ligado.
2 Digite um número de telefone através do teclado. Para apagar um
número na tela, pressione a tecla
para apagar um dígito por
vez.
3 Pressione a tecla SEND/Enviar
para chamar o número.
4 Para terminar a chamada, pressione a tecla End/Finalizar
.

caractere de acesso internacional
“+” aparecerá na tela.
2 Insira o código do país, o código de
área e o número do telefone.
3 Pressione a tecla SEND/Enviar
para chamar o número.
Finalizando uma chamada
Para terminar uma chamada, pressione a tecla End/Finalizar
.
Fazendo uma chamada pela lista
de contatos
Você pode armazenar os nomes e
os números de telefones chamados
frequentemente, no cartão SIM ou na
memória do telefone.
É possível chamar um número simplesmente selecionando o nome na
lista de contatos e pressionando a
tecla SEND/Enviar .
1 Pressione a tecla de navegação
para baixo
para acessar a lista
de contatos.
2 Selecione o contato e pressione a
tecla SEND/Enviar .

Fazendo uma chamada pela tecla
SEND/Enviar
1 Pressione a tecla , e os números
recentes das chamadas perdidas,
realizadas e recebidas, serão exibidas.
2 Selecione o número desejado utilizando as teclas de navegação.
3 Pressione a tecla
.
Fazendo chamadas internacionais
1 Pressione e segure a tecla
eo

Funções gerais
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FUNÇÕES GERAIS
Atendendo uma chamada
Quando você recebe uma chamada,
o telefone exibe uma notificação na
tela e toca e/ou vibra. Se a chamada
for identificada, o número e o nome,
se armazenado na sua agenda, aparecerão.
1 Pressione a tecla SEND/Enviar
ou a tecla de função esquerda
Aceitar para atender a chamada.
2 Finalize a chamada pressionando a
tecla End/Finalizar
.

Modo Vibração (Rápido)
O modo Vibração pode ser ativado
ou desativado pressionando e segurando a tecla
.
Nível do sinal
Se você estiver dentro de um edifício, próximo a uma janela, poderá ter
uma melhor recepção de sinal. Você
pode ver o nível de seu sinal através
do indicador de sinal na tela do seu
aparelho.
Inserindo texto
Você pode inserir caracteres alfanuméricos utilizando o teclado do
aparelho. Por exemplo, armazenar
nomes nos contatos, escrever mensagens e agendar eventos no calendário, são funções que requerem
digitação de texto.

NOTA
Você pode atender uma chamada enquanto utiliza outras funções ou recursos.

Ajustando o volume
Durante uma chamada, utilize as teclas de volume na lateral esquerda do
telefone, para ajustar o volume.
Em modo de espera, utilize as teclas
de volume para ajustar o volume da
campainha.

Funções gerais

Alterando o modo de entrada de
texto
Altere o modo de entrada de texto,
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FUNÇÕES GERAIS
pressionando a tecla
quando
estiver em um campo de entrada de
texto.
Você pode verificar o modo de entrada de texto atual no canto superior
direito da tela.

NOTA
Você pode selecionar um idioma T9 diferente a partir do menu Opções (Opções
> Configurações de entrada de texto >
Idioma de entrada de texto).

Modo 123
O modo 123 permite inserir números utilizando uma tecla por número.
Para alterar para o modo 123 em um
campo de entrada de texto, pressione
a tecla
até o modo 123 ser exibido
no canto superior direito da tela.

Modo ABC
O modo ABC permite inserir letras
pressionando a tecla marcada com
a letra desejada uma, duas, três ou
quatro vezes, até que a letra seja
exibida.

Modo símbolo
O modo símbolo permite inserir símbolos ou caracteres especiais. Para
inserir um símbolo, pressione Inserir
> Símbolo. Utilize as teclas de navegação para selecionar o símbolo desejado e pressione a tecla
.

Modo T9
O modo T9 permite você inserir palavras facilmente com apenas uma
tecla por letra. Cada tecla no teclado
possui mais de uma letra. O modo
T9 compara automaticamente as teclas pressionadas com um dicionário
linguístico interno para determinar a
palavra correta, exigindo assim uma
digitação muito menor do que o modo
ABC tradicional.

Funções gerais

Durante uma chamada
Seu telefone oferece uma série de
funções que você pode utilizar duran-
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FUNÇÕES GERAIS
3 Pressione as teclas de nagevação
para cima/para baixo.

te uma chamada. Para acessar estas
funções, pressione a tecla de função
direita
Opções.

Atendendo uma chamada
Para atender uma chamada quando
o telefone estiver tocando, pressione
a tecla SEND/Enviar
. Você pode
receber o alerta de uma nova chamada enquanto já houver uma em
andamento. Um aviso sonoro tocará
e a tela mostrará que uma segunda
chamada o espera.
Esta função, conhecida como Chamada em espera, estará disponível
dependendo da sua operadora.
Se “Chamada em espera” estiver
ativada, você pode deixar a primeira
chamada em espera e atender a segunda, pressionando a tecla SEND/
Enviar .

Fazendo uma segunda chamada
Você pode selecionar o número que
deseja chamar a partir da Agenda
para fazer uma segunda chamada.
1 Pressione a tecla de função direita
Opções e, então, selecione
Agenda.
2 Selecione o contato e, então, pressione a tecla SEND/Enviar
para
fazer uma segunda chamada.
Alternando entre duas chamadas
Assim que a segunda chamada for
realizada (ou respondida), você poderá alternar entre as chamadas utilizando um dos três métodos a seguir:
1 Pressione a tecla SEND/Enviar
.
2 Pressione a tecla de função direita
Opções e, então, selecione Alternar chamadas.

Funções gerais

Rejeitando uma chamada
Você pode rejeitar uma chamada sem
atendê-la pressionando a tecla End/
Finalizar
.
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Silenciando o microfone
Você pode deixar o microfone mudo
durante uma chamada pressionando
a tecla de função esquerda
Sem som. Para voltar ao modo
normal, pressione a tecla de função
esquerda
Com som. Quando o
telefone estiver em modo "Sem som",
você não poderá ser ouvido, mas
continuará ouvindo.
Utilizando o viva-voz
Você pode utilizar o viva-voz integrado durante uma chamada pressionando a tecla
. O alto-falante é
desativado automaticamente quando
você terminar a chamada.

Funções gerais
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ÁRVORE DO MENU
Chamadas

Vivo Direto

Minhas pastas
Vídeos
Sons
Imagens
Jogos
Aplicações
Outros
Ger. arquivos

Todas chamadas
Chamadas perdidas
Chamadas realizadas
Chamadas recebidas
Duração de chamadas
Informação de dados

Agenda

Mensagens

Jogos e aplicativos

Pesquisar
Novo contato
Discagem rápida
Grupos
Gerenciamento do SIM
Números de serviço
Meus números

Criar nova msg
Recebidas
Caixa de e-mail
Caixa Postal
Rascunhos
Caixa de saída
Enviadas
Configurações

Jogos
Aplicações

Árvore do menu

27

ÁRVORE DO MENU
Wap

Extra

Página inicial
Ir para URL
Favoritos
Leitor RSS
Páginas salvas
Histórico
Configurações

Configurações
Ferramentas

Árvore do menu
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CHAMADAS
Chamadas

Informação de dados
Permite visualizar informações sobre
a quantidade de dados recebidos e
enviados.

Todas chamadas
Pressione
e selecione Chamadas.
Chamadas perdidas
Permite visualizar a lista com as últimas chamadas que chegaram ao
aparelho, mas não foram atendidas.
Chamadas realizadas
Permite visualizar a lista com as últimas chamadas realizadas.
Chamadas recebidas
Permite visualizar a lista com as últimas chamadas recebidas.
Duração de chamadas
Permite visualizar a duração da última chamada, das chamadas realizadas, chamadas recebidas e de todas
chamadas.

Chamadas
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VIVO DIRETO
Vivo Direto

1 Certifique-se de que você está
pressionando e segurando a tecla
Vivo Direto, enquanto fala.
2 Certifique-se de não começar a falar antes de ouvir o bip que indica o
momento correto de falar.
3 Observe a localização do alto-falante e do microfone para certificarse de que não está cobrindo essas
áreas com a mão.
4 Ajuste o volume para ouvir a chamada pelo Vivo Direto mais claramente.

Bem-vindo ao Vivo Direto
O Vivo Direto permite você verificar
se sua família, amigos e colegas de
trabalho estão disponíveis para conversar antes de ligar.
Inicializar o serviço Vivo Direto
Inicialize o serviço Vivo Direto pressionando a tecla Vivo Direto (na lateral esquerda do telefone) ou pressionando a tecla
Menu e, então,
Vivo Direto.
Você irá registrar seu nome e, assim
que a inicialização estiver concluída,
poderá adicionar sua família, amigos
e colegas de trabalho que também
são assinantes Vivo Direto.
Dicas Vivo Direto
O Vivo Direto é uma ótima maneira de
comunicar-se instantaneamente com
as pessoas que são importantes para
você. Aqui estão algumas dicas para
ajudá-lo.

Vivo direto
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MINHAS PASTAS
Minhas pastas

tecla
Menu > Minhas pastas e,
então, Imagens.
As imagens armazenadas no seu telefone e cartão de memória (se inserido) serão exibidas.

Vídeos
Para acessar Vídeos, a partir da tela
em modo de espera, pressione a
tecla
Menu > Minhas pastas e,
então, Vídeos.
Os arquivos de vídeo armazenados
no seu telefone e cartão de memória
(se inserido) serão exibidos.

Jogos
Permite acessar os jogos instalados
no seu telefone.

NOTA
Alguns arquivos protegidos podem, as
vezes, restringir algumas funções como
enviar e editar.

Aplicações
Permite acessar as aplicações instaladas no seu telefone.

Sons
Para acessar Sons, a partir da tela
em modo de espera, pressione a
tecla
Menu > Minhas pastas e,
então, Sons.
Os arquivos de áudio armazenados
serão exibidos na lista.

Outros
Arquivos com formato indefinido são
salvos nessa pasta.
Para acessar Outros, a partir da tela
em modo de espera, pressione a
tecla
Menu > Minhas pastas e,
então, Outros.

Imagens
Para acessar Imagens, a partir da
tela em modo de espera, pressione a

Minhas pastas
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AGENDA
Agenda

mado frequentemente para a lista de
discagem rápida.
Para acessar Discagem rápida, a
partir da tela em modo de espera,
pressione a tecla
Menu > Agenda
e, então, Discagem rápida.

Pesquisar
Permite pesquisar por contatos salvos.
Para acessar Pesquisar, a partir da
tela em modo de espera, pressione
a tecla
Menu > Agenda e, então,
Pesquisar.

Grupos
Permite gerenciar as informações
dos grupos. Você também pode configurar um toque para cada grupo para
tocar quando receber uma chamada,
se o contato dentro desse grupo não
possuir um toque específico.
Para acessar Grupos, a partir da
tela em modo de espera, pressione
a tecla
Menu > Agenda e, então,
Grupos.

Novo contato
Permite que você adicione um novo
contato à lista. Você pode atribuir ao
contato um nome, números de telefone, endereço de e-mail, grupos, nota,
toque e foto de identificação.
Para acessar Novo contato, a partir
da tela em modo de espera, pressione a tecla
Menu > Agenda e, então, Novo contato.
Obs.: Algumas opções só estão disponíveis para contatos salvos na memória do telefone.

Gerenciamento do SIM
Permite copiar as informações do cartão SIM para o telefone e vice-versa.
Se um nome é duplicado durante a cópia, as informações também são duplicadas. Você também pode apagar as
informações do cartão SIM.

Discagem rápida
É possível atribuir um contato cha-

Agenda
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AGENDA / MENSAGENS
Para acessar Gerenciamento do
SIM, a partir da tela em modo de
espera, pressione a tecla
Menu
> Agenda e, então, Gerenciamento
do SIM.

Mensagens

Números de serviço
Você pode visualizar a lista de números de serviços atribuída pela sua
operadora de rede.

Criar nova msg.
1 A partir da tela em modo de espera, pressione a tecla
Menu.
2 Pressione Mensagens.
3 Pressione Criar nova msg.
4 Digite sua mensagem.

Seu GU295 inclui funções de SMS,
MMS, Correio de voz, além do serviço de mensagens da rede.

Meus números
Exibe seus números de telefone armazenados no cartão SIM.
Para acessar Meus números, a partir da tela em modo de espera, pressione a tecla
Menu > Agenda e,
então, Meus números.

NOTA
Se você inserir um arquivo de imagem,
som ou vídeo enquanto escreve uma
mensagem multimídia, aguarde o carregamento do arquivo que dura alguns
segundos. Durante esse período você
não será capaz de ativar qualquer tecla.
Quando o arquivo for completamente carregado, você poderá voltar a escrever a
mensagem multimídia.

Editando uma mensagem
As seguintes opções estão disponíveis ao editar uma mensagem.

Agenda / Mensagens
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MENSAGENS
Utilizando Inserir
Enquanto digita um texto, pressione a
tecla de função esquerda
Inserir.
4 Símbolo - Você pode inserir vários símbolos em sua mensagem.
Pressione as teclas de função esquerda
e direita
para percorre as páginas.
4 Imagem - Você pode selecionar
uma imagem para inserir utilizando as teclas de navegação. Você
pode pré-visualizar a imagem selecionada, pressionando a tecla de
função esquerda
Ver.
4 Áudio - Você pode inserir um arquivo de som a partir dos seus arquivos de sons salvos.
4 Vídeo - Você pode inserir um arquivo de vídeo a partir dos seus
arquivos de vídeos salvos.
4 Tirar nova foto - Você pode capturar uma nova imagem pressionando
.
4 Gravar novo áudio - Você pode
gravar um novo arquivo de áudio
pressionando
Gravar.

Mensagens

4 Gravar novo vídeo - Você pode
gravar um novo arquivo de vídeo
pressionando
.
4 Modelos
l
Texto - Permite você inserir facilmente frases utilizadas frequentemente na mensagem de texto.
l
Multimídia - Permite inserir
modelos para mensagens multimídia. É necessário criar um modelo
de mensagem multimídia através
do menu: (Menu > Mensagem >
Configurações > MMS > Modelos multimídia > Novo).
4 Mais - Permite inserir Assunto,
vCard, vCalendar, vNote, vTask e
Contato.
Utilizando Opções
Enquanto digita um texto, pressione
a tecla de função direita
Opções.
4 Modo de introdução de texto Permite definir o modo de entrada
de texto.
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MENSAGENS
Enviando uma mensagem
Após completar a mensagem utilizando Inserir e/ou Opções, pressione
Enviar, para selecionar um destinatário.
Insira o(s) destinatário(s). Para mais
opções, pressione a tecla de função
direita
Opções. Neste menu, você
pode escolher entre as seguintes opções:
4 Inserir o número - Permite inserir
o número do telefone utilizando o
teclado.
4 Inserir e-mail - Permite inserir o
endereço de e-mail ao invés de um
número de telefone.
4 Inserir símbolo - Permite inserir
símbolos.
4 Grupos - Exibe os Grupos de contatos.
4 Mensagens recentes - Escolha
um contato a partir das mensagens
recentes.
4 Chamadas recentes - Escolha um
contato a partir das chamadas recentes.

4 Modo de entrada de texto
Idioma de entrada de texto l
Permite você configurar o idioma
de entrada de texto.
l
Lista de palavras do T9 - Exibe as sugestões para a palavra
que você digitou.
l
Próxima previsão de palavra
T9 - Permite o telefone prever a
próxima palavra, quando digitar no
modo T9.
l
Dicionário T9 - Permite adicionar, apagar, restaurar e modificar
as palavras.
4 Opções de entrega - Permite configurar a forma como você é informado quando uma mensagem é
entregue.
4 Salvar em Rascunhos - Permite
salvar a mensagem como rascunho.
4 Cancelar mensagem - Cancela a
mensagem que está sendo digitada.

Mensagens
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MENSAGENS
Para acessar Recebidas, a partir da
tela em modo de espera, pressione a
tecla
Menu > Mensagens e, então, Recebidas.
As seguintes opções estão disponíveis em Recebidas e variam de acordo com o modo de visualização definida para as mensagens.
Para acessar as opções disponíveis
para as mensagens pressione
Opções e escolha a opção desejada. As
opções variam dependendo do tipo de
mensagem recebida.

4 Opções de entrega - Permite definir as opções para Relatório de
entrega, Responder através do
mesmo centro de mensagens, Adicionar Cc e Adicionar Cco.
4 Editar mensagem - Permite voltar
para o modo de edição de mensagem.
4 Salvar em rascunho - Permite
salvar a mensagem selecionada
em Rascunhos.
4 Modo de introdução de texto Permite alterar o modo de entrada
de texto.
4 Modo de entrada de texto - Permite definir as opções para Idioma
de entrada de texto, Lista de palavras do T9, Próxima previsão de
palavra T9 e Dicionário T9.
4 Cancelar mensagem - Permite
cancelar a mensagem.

Caixa de e-mail
Todos os e-mails recebidos são armazenados na caixa de e-mail.
Caixa Postal
Este menu permite uma rápida maneira para acessar sua caixa postal (se
disponível pela rede). Um atalho para
verificar a caixa postal estará disponível. Para acessar rapidamente sua caixa postal, quando estiver em modo de
espera, pressione e segure a tecla
.

Recebidas
Você será avisado quando receber
uma mensagem. Novas mensagens
serão armazenadas na pasta Recebidas.

Mensagens
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MENSAGENS
ne a tecla
Menu > Mensagens e,
então, Caixa de saída.

NOTA
Verifique com sua operadora de rede para
obter detalhes deste serviço, a fim de configurar o telefone corretamente.

Enviadas
Este menu permite visualizar a lista e
conteúdo das mensagens enviadas.

Rascunhos
Permite visualizar e editar as mensagens salvas como rascunho.
Para acessar Rascunhos, a partir da
tela em modo de espera, pressione
a tecla
Menu > Mensagens e,
então, Rascunhos. A partir daqui, as
seguintes opções estão disponíveis:
4 Selecionar múltiplos - Permite
selecionar várias mensagens para
apagar.
4 Detalhes da Mensagem - Permite
visualizar os detalhes da mensagem.

Configurações
Para acessar e configurar suas configurações de mensagens, a partir da
tela em modo de espera, pressione a
tecla
Menu > Mensagens e, então, Configurações.
Alerta de mensagem
Permite definir os Sons, Volume e
Tipo de alerta.
SMS
Permite definir preferências para as
mensagens de texto.
As seguintes opções estão disponíveis:
4 Modelos de texto - Permite enviar
rapidamente mensagens pré-definidas.

Caixa de saída
Esta é uma pasta de armazenamento
temporário usada enquanto as mensagens estão sendo enviadas.
Para acessar Caixa de saída, a partir
da tela em modo de espera, pressio-

Mensagens
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MENSAGENS
4 Número do centro de mensagens - Permite visualizar e editar o número de telefone para o
centro de mensagens. Não edite
a menos que instruído para fazêlo por seu provedor de serviços.
4 Relatório de entrega - Ative para
receber a confirmação de que as
suas mensagens foram entregues.
4 Período de validade - Escolha por
quanto tempo suas mensagens
serão armazenadas no centro de
mensagens.
4 Tipo de mensagens - Escolha
entre as opções Texto, Voz, Fax,
X.400 ou E-mail.
4 Responder através do mesmo
centro de mensagens - Permite
responder através do mesmo centro de mensagens ou não.

4 Modelos multimídia - Permite
adicionar, editar e apagar modelos
multimídia.
4 Prioridade - Define a prioridade da
mensagem.
4 Período de validade - Permite
definir quanto tempo você deseja
que as mensagens fiquem armazenadas no centro de mensagens
multimídia até serem entregues.
4 Enviar relatório de entrega - Permite o envio de uma notificação de
confirmação de entrega de uma
mensagem multimídia.
4 Enviar relatório de leitura - Permite receber uma notificação com
a confirmação de que sua mensagem foi lida pelo destinatário.
4 Opções de download
l Baixar sem perguntar - Permite baixar mensagens multimídia
automaticamente.
l Sempre perguntar - Você será
solicitado a baixar quando uma
mensagem multimídia for recebida.

MMS
Permite definir preferências para as
mensagens multimídia.
As seguintes opções estão disponíveis:

Mensagens
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MENSAGENS
Descartar - Ativando esta opção, o recebimento de mensagens
multimídia será bloqueado.
4 Centro de mensagens - Permite visualizar e editar o número de telefone para o centro de
mensagem. Não edite a menos
que instruído para fazê-lo por
seu provedor de serviços.

Mensagem de serviço
Permite optar por receber ou bloquear as mensagens de serviço.

l

Serviço de informações
Permite ligar/desligar o recebimento e
selecionar canais e idiomas.

E-mail
Você pode adaptar suas configurações
de e-mail para que ela funcione de
acordo com a sua preferência.
1 Pressione
, selecione Mensagens e escolha Configurações.
2 Selecione E-mail.
Correio de voz
Permite configurar o número do centro
do Correio de voz, se este recurso for
suportado pela sua operadora. Verifique com sua operadora a disponibilidade deste serviço.

Mensagens
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JOGOS E APLICATIVOS / WAP
Jogos e aplicativos

WAP

Seu aparelho GU295 vem com jogos
pré-definidos para mantê-lo entretido
em suas horas vagas. Se você baixar
novos jogos ou aplicativos, estes serão salvos nesta pasta.
A partir daqui, é possível baixar novos
jogos já instalados e reproduzí-los.

Página Inicial
Você pode iniciar o navegador e acessar a página inicial de sua operadora.
NOTA
Este serviço depende da sua operadora
de rede.

NOTA
Um custo adicional poderá ser aplicado ao
conectar-se a este serviço e baixar jogos
Verifique com sua operadora de rede os
encargos sobre a utilização de dados.

É possível acessar qualquer página
da internet, inserindo seu endereço
URL. Para sair do navegador a qualquer momento, pressione a tecla
e, em seguida, Sim e OK. O telefone
retornará ao modo de espera.
Ir para URL
Você pode digitar manualmente o endereço URL e acessar à página desejada.
4 Para inserir um símbolo, pressione
a tecla de função direita
Opções
e selecione Inserir símbolo para
exibir a tabela de símbolo.
4 Para alternar o modo de entrada

Jogos e aplicativos / WAP
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Apagando um favorito
Selecione Apagar no menu Opções.
URLs pré-definidos não podem ser
apagados.

entre maiúscula e minúscula, pressione
.
Favoritos
Este menu permite adicionar favoritos
e salvar páginas da internet para um
acesso rápido.

Leitor RSS
Com esta função, você pode abrir e
visualizar os arquivos criados no formato de RSS.
Pressione a tecla de função direita
Opções e as seguintes opções estarão disponíveis:
4 Atualizar - Permite atualizar um
feed RSS, se acessar a rede.
4 Atualizar todos - Permite atualizar feeds RSS com apenas um
clique.
4 Novo RSS Feed - Você pode adicionar um feed RSS manualmente.
4 Editar - Permite editar os dados da
RSS criada.
4 Apagar - Permite apagar o feed
RSS selecionado, que você adicionou manualmente.

Adicionando um novo favorito
1 Pressione a tecla de função direita
Opções e selecione Novo favorito.
2 Insira um nome para o favorito, seguido do URL.
3 Pressione a tecla de função esquerda
Salvar para salvar.
Conectando-se ao favorito desejado
Pressione a tecla
Conect..
Enviando o favoritos para os outros
Pressione a tecla de função direita
Opções e selecione Enviar via.. Você
pode enviá-lo via mensagem ou via
e-mail.

WAP
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Adicionando uma nova conta
1 Selecione Novo no menu Opções.
Os seguintes itens precisam ser configurados.
l Nome da conta - Insira o nome
da conta desejada.
l Página inicial - Insira o endereço da página.
l Perfil de internet - Selecione o
perfil da Internet.
2 Pressione a tecla de função esquerda
Salvar, para salvar as alterações de configuração.

4 Enviar via - Permite enviar informações de RSS via mensagem ou
e-mail.
4 Nova pasta - Permite adicionar
uma nova pasta manualmente.
4 Atualizar programação - Você
pode alterar a programação para
atualizações de feeds RSS.
4 Selecionar múltiplos - Você pode
selecionar vários arquivos de uma
só vez para apagar, mover ou atualizar.
Páginas salvas
O telefone pode salvar a página de exibição em um arquivo.

Ativando uma conta
Após selecionar o perfil que gostaria
de ativar, pressione a tecla de função
esquerda
Ativar.

Histórico
Exibe a lista com as últimas páginas
acessadas.

Aparência
Permite alterar as configurações de
aparência do seu navegador.

Configurações
Contas
Você pode criar ou configurar uma conta de Internet.

WAP

Cache
l
Apagar Cache - Selecione esta opção para apagar todos os caches.
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l

Permitir Cache - Escolha se deseja permitir ou não a função Cache.

Modo de navegação
Você pode alterar os modos de navegação do navegador.
l
Navegação de 4 modos - O cursor do navegador se move deslizando ou seguindo hiperlinks.
l
Cursor do mouse - Você pode
mover o cursor como um ponteiro
do mouse.

Cookies
l
Apagar Cookies - Selecione
esta opção para apagar todos os
cookies.
l
Permitir Cookies - Escolha se
deseja permitir ou não a função
Cookie.
Configurações da tela
Você pode alterar as configurações de
tela do navegador (Modo de visualização, Zoom, Mini-Mapa).
Segurança
Uma lista de certificados disponíveis
é exibida.
l
Certificados - Você pode ver a
lista de certificados e visualizá-los
em detalhe.
l
Apagar sessão - Apaga a sessão
segura.

WAP
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EXTRA
Extra

Tom de mensagem
4 Sons - Permite definir um som
como tom de mensagem.
4 Volume - Permite controlar o volume do tom de mensagem.
4 Tipo de alerta - Escolha uma entre as 6 opções: Tocar uma vez,
Tocar a cada 2 minutos, Tocar a
cada 15 minutos, Tocar e vibrar,
Vibrar e Silencioso.

Configurações
Som
Este menu permite definir as configurações de som e toques para seu
telefone.
Para acessar Som, a partir da tela em
modo de espera, pressione a tecla
Menu > Extra > Configurações e,
então, Som.

Tom de alerta
4 Sons - Permite que você selecione
um conjunto de tons de alerta. Suporta dois tipos de tom de alerta:
Tom de alerta 1 e Tom de alerta 2.
4 Volume - Permite controlar o volume do tom de alerta.
4 Tipo de alerta - Você pode selecionar para ativar tons de alerta
para Tocar ou Silencioso.

Toque
4 Sons - Permite definir um som
como toque do seu telefone.
4 Volume - Permite controlar o volume do seu toque.
4 Tipo de alerta - Escolha uma entre as 3 opções: Tocar, Tocar e vibrar e Tocar após vibrar.
4 Aumentando toque - Permite
habilitar ou desabilitar a função
Aumentar toque, que é executado quando você receber uma
chamada.

Extra

Tom do teclado
Permite selecionar um som para o
telefone emitir quando uma tecla for
pressionada no teclado. Você pode
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selecionar uma opção de Bipe e Voz
e ajustar o volume.

hora ou configurar o telefone para
Atualização automática.

Multimídia
Permite controlar seu volume multimídia.

Idiomas
Permite alterar o idioma do texto do
visor do telefone. Esta alteração também afetará o modo de entrada de
texto.

Chamada
Permite controlar o volume das chamadas.

Bloqueio automático do teclado
Permite que você defina o tempo para
que as teclas sejam bloqueadas automaticamente.

Toques de Ligar/Desligar
Você pode selecionar para ligar/desligar os sons para Tocar ou Silencioso.

Segurança
Diversos códigos e senhas são utilizados para proteger recursos e configurações do telefone.

Telefone
Permite definir as configurações do
telefone.
Para acessar as configurações do telefone, a partir da tela em modo de espera, pressione a tecla
Menu > Extra
> Configurações e, então, Telefone.

NOTA
O código de segurança possui 4 dígitos.

O código de segurança protege o uso
não autorizado do telefone. O código
de segurança padrão é definido como
‘0000’ e o código de segurança é necessário para apagar todos os dados

Data e Hora
Permite Definir data, definir Formato
de data, Definir hora, Formato da

Extra
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do telefone e para restaurar a configuração de fábrica.
4 Bloqueio do telefone - Você pode
utillizar um código de segurança
para impedir a utilização não autorizada do telefone. Se você definir
o bloqueio do telefone para Ao Ligar, será solicitado um código de
segurança sempre que ligar o telefone. Se você definir o telefone Ao
trocar cartão SIM, será solicitado
um código de segurança quando
você alterar o cartão SIM. Se você
definir o bloqueio do telefone Bloquear telefone agora, seu telefone bloqueará imediatamente. Você
pode optar também por deixar
essa função desligada.
4 Solicitação de Código PIN Quando a Solicitação do Código
PIN é ativada, você deve digitar o
PIN toda vez que você ligar o telefone. Consequentemente, qualquer pessoa que não tenha o PIN,
não poderá utilizar seu telefone
sem a sua aprovação.

Extra

NOTA
Antes de ativar a Solicitação do Código
PIN, você deve inserir o seu PIN.

4 Alterar códigos - Permite alterar
sua senha atual para uma nova.
Você deve inserir sua senha atual antes de poder especificar uma
nova. Você pode alterar senhas de
acesso para: Código de Segurança, Código PIN e Código PIN2.
NOTA
Nem todos os cartões SIM possuem um
Código PIN2. Se o seu cartão SIM não
possui, esta opção de menu não será
exibida.

4 Bloqueio da tecla Vivo Direto Permite ativar ou desativar a tecla
de bloqueio Vivo Direto.
Modo de vôo
O Modo de vôo permite que você utilize apenas funções do telefone que
não necessitam do uso da rede sem
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fio, quando você está em um avião ou
em locais onde a rede sem fio é proibida. Se você ligar esta opção, o ícone
do modo avião será exibido na tela no
lugar do ícone do sinal de rede.
4 Ligado - Você não poderá realizar
(ou receber) quaisquer chamadas,
incluindo chamadas de emergência, nem utilizar outras funções que
necesitem da cobertura de rede.
4 Desligado - Você desativa o Modo
de vôo para acessar a rede.

exemplo, Som, Tela, Idioma, Data
e hora, Configurações do Bluetooth) para os valores padrão.
4 Reinício principal - Apaga conteúdos baixados (por exemplo, imagens e vídeos) e usuários criados,
a partir do telefone e do cartão de
memória externa.
l
Telefone
- Apaga todas as imagens e vídeos
baixados / usuários criados a partir
da memória do telefone.
- Apaga informações pessoais armazenadas na memória do telefone (por exemplo, Contatos, Mensagens, Tarefas, Alarmes, Eventos
no Calendário).
- Restaura as configurações armazenadas na memória do telefone
para os valores padrão.
l
Cartão de memória - Apaga todos
os conteúdos do cartão de memória externa.

Definir teclas de atalho
Permite alterar as preferências dos
atalhos que estão atualmente atribuídos as teclas de navegação (quando
em modo de espera).
Restaurar configurações
Permite restaurar configurações de fábrica. Para fazer isso, você precisará
do código de segurança.
4 Reiniciar config. - Restaura as
configurações do telefone (por

Extra
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Tela
Permite definir suas configurações de
tela.
Para acessar Tela, a partir da tela em
modo de espera, pressione a tecla
Menu > Extra > Configurações e,
então, Tela.

Tempo de luz de fundo
Utilize para definir a duração da iluminação da tela e do teclado.

Papéis de parede
Permite definir uma imagem ou cor
como plano de fundo.

Estilos de menu
Você pode definir o estilo do menu
principal para Ícone ou Lista.

Fontes
Você pode configurar o tamanho e a
cor da fonte que o seu telefone usará.

Chamada
Permite definir as configurações de
chamada.
Para acessar Chamada, a partir da
tela em modo de espera, pressione a
tecla
Menu > Extra > Configurações e, então, Chamada.

Esquemas de cores
Permite alterar toda a aparência da
tela do telefone para preto ou branco.

Relógios e Calendário
Permite que você selecione um Relógio ou Calendário para exibir na tela
em modo de espera.

Desvio de Chamadas
Quando este serviço da rede está
ativado, você pode direcionar suas
chamadas para outro número de telefone ou para a caixa postal. Para

Brilho
Você pode ajustar o brilho da tela e do
teclado.

Extra
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obter detalhes, contate sua operadora
de rede. As seguintes opções estão
disponíveis:
l
Todas chamadas de voz - Desvia
todas as chamadas incondicionalmente.
l
Se ocupado - Desvia as chamadas de voz quando o telefone está
em uso.
l
Se não responde - Desvia as chamadas de voz que você não responde.
l
Se inacessível - Desvia as chamadas de voz quando o telefone está
desligado ou fora da cobertura.

4 Somente tecla enviar - Permite
atender uma chamada recebida
pressionando a tecla SEND/Enviar
ou a tecla de função esquerda
Aceitar.
4 Deslizar para cima - Permite
atender uma chamada ao deslizar
o Slide para cima.
Restrição de chamada
Este recurso impede que certos tipos de chamadas sejam realizadas
ou recebidas em seu aparelho. Esta
função exige a senha de restrição de
chamadas.
4 Todas realizadas - Nenhuma ligação poderá ser efetuada.
4 Realizadas internacionais - Nenhuma ligação internacional poderá
ser efetuada.
4 Realizadas internacionais exceto do país de origem - Nenhuma
ligação internacional poderá ser
efetuada quando o aparelho estiver em roaming.

Modo de resposta
Permite escolher o modo de atendimento do telefone.
4 Qualquer tecla - Permite atender
uma chamada recebida, pressionando qualquer tecla, exceto a tecla End/Finalizar
, as teclas de
volume, a tecla câmera ou a tecla
de função direita
Silencioso.

Extra
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4 Todas recebidas - Nenhuma ligação poderá ser recebida.
4 Recebidas em roaming - Nenhuma ligação poderá ser recebida quando o aparelho estiver
em roaming.

mazenados na lista FDN. Será necessário inserir seu código PIN2.
l Desligado - Permite chamar
qualquer número.
4 Lista de FDN - Permite inserir um
novo número para a lista de FDN.

Chamada em espera
A rede irá notificá-lo de uma nova chamada enquanto uma chamada estiver
em andamento. Selecione Ativar para
solicitar a rede para ativar Chamada
em espera, Desativar para solicitar a
rede para desativar Chamada em espera e Ver estado para verificar se a
função está ativa ou não.

Chamada rejeitada
Permite ativar ou desativar a rejeição
de chamada para todos os números
ou apenas os números que estiverem
na lista de chamadas rejeitadas.
4 Rejeitar chamada Ligado/Desligado - Permite ativar ou desativar
a rejeição de chamadas. Quando a
opção Rejeitar todas chamadas
estiver definida, todas as chamadas recebidas serão encaminhadas diretamente para a caixa postal. Rejeitar na lista permite você
ativar a rejeição de chamadas apenas para os números salvos em
sua lista de chamadas rejeitadas.
4 Lista de chamadas rejeitadas
- Permite visualizar uma lista de
números que você deseja rejeitar

Números de discagem fixa
Permite restringir as chamadas realizadas para números de telefone selecionados, se suportado pelo cartão
SIM. O código PIN2 será necessário.
4 FDN Ligado/Desligado
l Ligado - Permite chamar somente números de telefones ar-
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Alerta de minuto
Ative esta opção para ouvir um bip a
cada minuto durante uma chamada
realizada, para estar ciente da duração da chamada.

e adicionar novos números à lista.
Você tem a opção de escolher números da lista de contatos ou adicionar um novo número.
Enviar meu número
Escolha se deseja exibir ou ocultar
seu número de telefone para a pessoa
que está chamando. Você pode selecionar Definido pela rede se você desejar ter configurações diferentes para
operadoras de rede diferentes.

Enviar tons DTMF
Selecione Ligado ou Desligado.
Memória
Permite definir suas configurações de
memória.
Para acessar Memória, a partir da tela
em modo de espera, pressione a tecla
Menu > Extra > Configurações e,
então, Memória.

Rediscagem automática
Com esta função ativada, o telefone
redisca automaticamente, até 10 vezes, após um caso de erro na tentativa
da chamada. Pressione a tecla End/
Finalizar
, para parar as tentativas
de chamadas.

Espaço usado
Exibe o estado da memória do telefone, do cartão de memória (se inserido)
e do cartão SIM.

NOTA
Nenhum alerta indicando que a chamada
foi conectada, será exibido. Você deve
permanecer na linha para ouvir quando a
chamada for conectada.

Extra

Definir padrão de armazenamento
A partir daqui, é possível definir o armazenamento padrão para arquivos
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baixados da internet, transferências
por Bluetooth e gravações de voz
dentre outras. Você pode definir cada
caso separadamente ou escolher por
definir todos de uma vez.

NOTA
Recomendamos que o seu telefone e o
dispositivo Bluetooth que você está se
comunicando, não fique em uma distância
superior a 10 metros. A conexão pode ser
melhorada se não houver objetos sólidos
entre seu telefone e os outros dispositivos
Bluetooth.

Conectividade
Permite definir suas configurações de
conexão.
Para acessar Conectividade, a partir
da tela em modo de espera, pressione
a tecla
Menu > Extra > Configurações e, então, Conectividade.

Menu de opções Bluetooth
4 Ativar/Desativar - Permite ativar
ou desativar a função Bluetooth.
4 Minha visibilidade
l Ativada - Essa opção torna seu
telefone visível para outros dispositivos Bluetooth.
l Desativada - Essa opção torna
seu telefone oculto para outros dispositivos Bluetooth, exceto aqueles já conectados ao seu telefone.
4 Procurar novo dispositivo - Permite procurar e adicionar novos
dispositivos.

Bluetooth
Seu telefone possui a tecnologia sem
fio Bluetooth embutida, o que torna
possível conectá-lo com outros dispositivos Bluetooth.
Para acessar Bluetooth, a partir da
tela em modo de espera, pressione a
tecla
Menu > Extra > Configurações e, então, Bluetooth.

Extra

Conectando-se a outro dispositivo
1 Na tela em modo de espera, pressione a tecla
Menu > Configu-
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rações > Conectividade > Bluetooth e, então, Procurar novo
dispositivo.
2 Se você deseja parar a busca, a tecla de função esquerda
Parar.
3 Todos os dispositivos encontrados
serão exibidos.
4 Selecione o dispositivo desejado
pressionando
Adicionar e digitando a senha.
4 Meus dispositivos - Permite visualizar a lista de todos dispositivos
que estão conectados com o seu
telefone.
4 Minhas informações de Bluetooth - Permite configurar o perfil
para Bluetooth.
l Meu nome - Permite alterar o
nome do telefone que será visualizado por outros dispositivos Bluetooth.
l Serviços suportados - Exibe
todos os serviços suportados pelo
telefone.
l Armazenamento
principal Permite definir o armazenamento

Extra

no Aparelho ou cartão de memória, para arquivos recebidos via
Bluetooth.
Modo de conexão USB
O modo de conexão USB determina
como seu telefone irá se comunicar
com outros dispositivos USB, quando
eles forem conectados através de um
cabo USB.
Rede
Seleção de rede
Geralmente, a seleção de rede é definida como Automático.
4 Automático - Se você selecionar
o modo Automático, o telefone irá
procurar e selecionar uma rede
automaticamente. Após selecionar esta opção, o telefone estará
definido como Automático, mesmo
ligando e desligando o telefone.
4 Manual - O telefone irá procurar a
lista de redes disponíveis e exibílas na tela. Você pode selecionar
a rede desejada, se esta rede pos-
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suir um acordo de roaming com a
sua operadora de rede.

NOTA
Você não pode editar ou apagar as configurações padrão fornecidas pela operadora de rede. Você pode adicionar um perfil
selecionando Novo.

Modo de rede
Você pode ter várias conexões de dados ativas ao mesmo tempo, quando
estiver utilizando o telefone no Automático, Somente UMTS e Somente
GSM.

Pontos de acesso
Exibe os Pontos de acesso. Você
pode editar, apagar ou reiniciar tudo,
pressionando a tecla de função direita
Opções. No entanto, você não
pode apagar ou editar as configurações padrão fornecidas pela operadora de rede.

Listas preferidas
Você pode definir uma lista de redes
preferidas e o telefone tentará registrar-se a elas primeiramente, antes
de tentar registrar-se a qualquer outra
rede. Esta lista é definida a partir das
pré-definições do telefone.

Informações do telefone
Permite visualizar informações do
telefone, tais como, Meus números,
Fabricante, Nome do modelo, ID do
dispositivo, Versão do hardware,
Versão do software, dentre outras.
Para acessar Informações do telefone, a partir da tela em modo de espera, pressione a tecla
Menu > Extra
> Configurações e, então, Informações do telefone.

Perfis de Internet
Exibe os Perfis de Internet. Você pode
editar, apagar ou reiniciar tudo, pressionando a tecla de função direita
Opções.

Extra
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Ferramentas

de branco certifica de que o branco
da sua foto será natural. Para isto
você deve configurar também as
condições de iluminação.
4 Modo noturno - Você pode tirar
fotos melhores à noite, ativando
esta opção.
4 Temporizador - Permite ajustar
um tempo para a captura da imagem após o botão de captura de
foto ser pressionado. Ótimo para
uma foto em grupo que você deseja fazer parte.
4 Qualidade da img - Na melhor
qualidade a foto será mais nítida.
O tamanho do arquivo irá aumentar, o que significa que você será
capaz de armazenar menos fotos
na sua memória.
Pressione Outros em Configurações para as seguintes opções:
4 Salvar em - Escolha onde deseja
salvar suas fotos.
4 Ocultar ícones - Escolha para os
ícones de configurações da câ-

Câmera
Tirando uma foto rápida
1 Na tela em modo de espera, pressione a tecla
Menu.
2 Pressione Extra > Ferramentas.
3 Pressione Câmera para abrir o visor.
4 Posicione o telefone para que você
visualize o objeto escolhido.
5 Pressione
para tirar a foto.
Antes de tirar fotos
Pressione Defin. para visualizar as seguintes opções de configuração antes
de tirar uma foto.
Algumas opções também estarão
disponíveis para as configurações do
modo câmera de vídeo.
4 Tamanho da imagem - Altera o
tamanho da foto para economizar
espaço de memória.
4 Efeitos de cor - Escolha um tom
de cor para ser aplicado à nova
foto.
4 Balanço de brancos - O balanço

Extra
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Visualizando fotos salvas
1 Você pode acessar suas fotos salvas a partir do modo câmera. No
visor da camêra, basta selecionar
Álbum. Na tela em modo de espera
pressione
e, em seguida, selecione Minhas pastas e Imagens.
2 Seu álbum, com a pasta de imagens baixadas e imagens padrão,
aparecerá na tela.
3 Utilize as teclas de navegação para
selecionar a foto que você deseja visualizar e selecione Ver para abri-la.

mera serem ocultados manual ou
automaticamente.
4 Tons do disparador - Selecione
o som do obturador quando tirar
uma foto.
4 Restaurar config. - Restaura todas as configurações da câmera.
Após tirar fotos
Sua foto capturada aparecerá na tela.
O nome da imagem é exibido na parte
superior da tela juntamente com cinco
opções exibidas logo abaixo.
4 Álbum - Selecione para visualizar
as outras fotos existentes em seu
álbum. Sua foto atual será salva.
4 Enviar - Escolha entre enviar a
foto via Mensagem ou Bluetooth.
4 Novo - Tira outra foto imediatamente. Sua foto atual será salva.
4 Usar como - Escolha entre usar a
foto como Papel de parede ou ID
de imagem.
4 Apagar - Apaga a foto que você
acabou de tirar. Confirme, selecionando Sim. O visor da câmera
reaparecerá para uma nova foto.

Extra

Definindo foto como papel de parede
A partir do álbum de imagens, utilize
as teclas de navegação para selecionar uma imagem e escolha Opções e
Usar como para usar a imagem selecionada como Papel de parede ou
ID de imagem. Quando você definir a
foto como ID de imagem, é possível
escolher qual parte da foto usar.
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4 Álbum - Selecione para visualizar
os outros vídeos existentes em
seu álbum.
4 Foto - Altera do modo câmera de
vídeo para o modo de câmera.
4 Gravar - Inicia gravação do vídeo.
4 Zoom - Ajuste o zoom utilizando as
teclas de navegação
ou
.
4 Brilho - Quanto maior o nível,
mais brilhante a tela.

NOTA
ID de imagem só pode ser adicionado
para contatos salvos no telefone, não no
cartão SIM.

Câmera de vídeo
Gravando um vídeo rápido
1 Na tela em modo de espera, pressione a tecla
Menu.
2 Pressione Extra > Ferramentas.
3 Pressione Câmera de vídeo.
4 Pressione
para iniciar a gravação.
5 REC aparecerá no visor e um temporizador irá mostrar o tempo de
gravação do vídeo.
6 Para pausar o vídeo, selecione
Pausa e para reiniciar, selecione
Retom..
7 Selecione Parar para parar a gravação.

Assistindo aos vídeos salvos
1 Você pode acessar seus vídeos
salvos a partir do modo Câmera de vídeo. No visor da camêra,
basta pressionar Álbum. Na tela
em modo de espera pressione
e, em seguida, selecione Minhas
pastas e Vídeos.
2 Sua galeria aparecerá na tela.
3 Utilize as teclas de navegação para
selecionar o vídeo que você deseja visualizar e pressione
para
assistí-lo.

Antes de gravar o vídeo
Na tela da Câmera de vídeo possui
um Menu que poderá ser visualizado
as seguintes opções:

Extra
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Reprodutor MP3
Todas as músicas - Contém todas
as músicas armazenadas em seu telefone.
Minhas listas de reprodução - Contém todas as listas de reprodução que
você criou.
Artistas - Permite percorrer sua lista
de músicas por artistas.
Álbuns - Permite percorrer sua lista
de músicas por álbum.
Gêneros - Permite percorrer sua lista
de músicas por gêneros.
Aleatório - Permite reproduzir as faixas em uma ordem aleatória.

Gravador de voz
Permite gravar notas de voz ou outros
sons.
Gravando uma nota de voz
1 Na tela em modo de espera, pressione a tecla
Menu.
2 Pressione Extra > Ferramentas.
3 Pressione Gravador de voz.
4 Pressione a tecla
para iniciar a
gravação.
5 Escolha Parar para terminar a gravação.
Enviando uma gravação de voz
1 Uma vez finalizada a gravação, selecione Opções.
2 Selecione Enviar via e escolha entre
Mensagem ou Bluetooth. Se você
escolher Mensagem, a gravação
será adicionado à mensagem e você
poderá escrever e enviá-la normalmente. Se você escolher Bluetooth,
será solicitada a ativação do Bluetooth.

NOTA
Música tem direito autoral protegido nos
tratados internacionais e leis nacionais.
Poderá ser necessário obter permissão
ou a licença para reproduzir ou copiar
uma música.

Para reproduzir músicas ou transferir
músicas para o cartão SD, o cartão
SD deve ter algum espaço vazio.

Extra
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Organizador

4 Selecionar exclusão - Permite
apagar Eventos antigos ou Todos
os eventos.
4 Ver todos - Permite visualizar todos os eventos salvos.
4 Ir para data - Permite ir diretamente para uma data específica.
4 Selecionar múltiplos - Permite
selecionar vários eventos no mesmo dia para apagar ou enviar para
outra pessoa.

Calendário
Ao entrar neste menu, um calendário será exibido. O cursor quadrado
vermelho é usado para localizar um
determinado dia. A barra inferior do
calendário indica eventos salvo (se
houver) para aquele dia. O telefone
pode soar um alarme, se tiver sido
definido um item de programação específico.
As seguintes opções estão disponíveis quando um evento está definido
no menu Calendário.
4 Pesquisar - Permite procurar por
eventos salvos.
4 Apagar - Permite apagar o evento
selecionado.
4 Enviar programação por - Envia
o evento selecionado por Mensagem de texto, Mensagem multimídia ou Bluetooth.
4 Definir feriado - Permite que você
defina datas específicas para mostrar como feriado no seu calendário.

Extra

Tarefas
A partir daqui é possível salvar e gerenciar uma tarefa.
1 Para adicionar uma nova tarefa,
pressione a tecla de função esquerda
Novo.
2 Insira Data de vencimento, Nota,
Prioridade e o Estado para a nova
tarefa.
3 Pressione a tecla de função esquerda
Salvar, para salvar a nova
tarefa.
As seguintes opções estão disponíveis na lista de tarefas.
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Alarmes
Permite configurar vários alarmes diferentes. Você também pode definir a
hora, intervalo de repetição e toque do
alarme. Se não houver nenhum alarme configurado, pressione a tecla de
função esquerda
Novo, para adicionar um novo alarme.
Para acessar Alarmes, a partir da tela
em modo de espera, pressione a tecla
Menu > Extra > Ferramentas >
Alarmes.

4 Marcar como ‘Concluído’ - Permite alterar o status da tarefa selecionada para concluído.
4 Editar - Permite editar uma tarefa
salva.
4 Apagar - Permite apagar a tarefa
selecionada.
4 Selecionar exclusão - Permite
apagar Todos os completos ou Todas as tarefas passadas.
4 Enviar tarefa por - Envia a tarefa
selecionada por selecionada por
Mensagem de texto, Mensagem
multimídia ou Bluetooth.
4 Selecionar múltiplos - Permite
selecionar várias tarefas.
4 Ver calendário - Permite visualizar o calendário.

Opções de Alarme
4 Hora - Insira o horário desejado
para o alarme, especificando horas e minutos. Você também pode
escolher uma quantidade de tempo
pré-definida (10 minutos depois, 30
minutos depois, 45 minutos depois,
uma hora depois, Desligado).
4 Repetir - Selecione o modo de
repetição desejado (Uma vez, Diariamente, Seg ~ Sex, Sáb ~ Dom,
Exceto feriado, Escolher dia).
4 Toque de alarme - Pressione

Nota
Você pode criar Notas em seu celular.
1 Pressione a tecla de função esquerda
Novo, para criar uma nova
nota
2 Insira a nota e pressione
Salvar, para salvar a nota.

Extra
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Lista, para acessar a lista de toques disponíveis para o alarme.
4 Nota - Insira o nome do alarme.
Pressione a tecla de função esquerda
Salvar, para salvar o seu alarme.

l

Calculadora
A função de calculadora permite calcular equações matemáticas simples.
Para acessar Calculadora, a partir da
tela em modo de espera, pressione a
tecla
Menu > Extra > Ferramentas > Calculadora.

l

l

Cronômetro
Permite cronometrar o tempo de um
evento. A duração de uma volta individual (até 20 voltas) e o tempo total
também pode ser exibido.
Para acessar Cronômetro, a partir da
tela em modo de espera, pressione a
tecla
Menu > Extra > Ferramentas
> Cronômetro.

Tempos salvos
Você pode visualizar os tempos salvos.
Conversor de unidade
Esta função permite converter unidades de medida.
Há 6 tipos de unidades que podem

Novo tempo
l
Para iniciar a cronometragem,
pressione
Início. O tempo de

Extra

execução é exibido como HH.MM.
SS.hh (horas, minutos, segundos,
centésimos de segundo).
Durante a cronometragem, você
pode gravar um tempo de volta
pressionando a tecla de função
direita
. Até 20 voltas podem
ser gravadas.
Você pode parar ou reiniciar a
cronometragem pressionando
novamente.
Para zerar o cronômetro, pressione
Parar e, então, pressione a
tecla de função esquerda
Restaur..
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EXTRA
ser convertidas: Área, Comprimento, Peso, Temperatura, Volume e
Velocidade.
Para acessar Conversor de unidade, a partir da tela em modo de espera, pressione a tecla
Menu >
Extra > Ferramentas > Conversor
de unidade.

esquerda
Novo, encontre a cidade através das teclas de navegação esquerda e direita, e defina o
horário de verão.
3 Pressione a tecla de função esquerda
Salvar, para salvar a
nova cidade.
Você então verá as informações de
data e hora da nova cidade.

NOTA
Você pode inserir uma casa decimal pres.
sionando a tecla

Horário mundial
Permite ver o horário em diferentes
cidades ao redor do mundo.
Para acessar Horário mundial, a partir da tela em modo de espera, pressione a tecla
Menu > Extra > Ferramentas > Horário mundial.
1 Digite o nome da sua cidade atual
e, então, pressione a tecla de função esquerda
Salvar.
2 Para visualizar o horário em outra
cidade, pressione a tecla de função

Extra
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ACESSÓRIOS
Há vários acessórios para o seu telefone celular. Você pode escolher os acessórios abaixo listados que desejar de acordo com sua necessidade de comunicação
pessoal.
Carregadores
compatíveis:
STA-U12BR;
STA-U12BS;
STA-U12BD.

Fone de ouvido
compatível:
SGEY0003751

Bateria
compatível:
LGIP-430N

Os acessórios descritos nesta página não representam necessariamente os itens contidos na
caixa deste produto.
NOTA
4 Sempre utilize acessórios originais LG.
4 A utilização de acessórios não autorizados pela LG pode invalidar sua garantia.
Obs: As fotos dos acessórios são meramente ilustrativas e podem ser diferentes dependendo
do modelo.

Acessórios
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TERMO DE GARANTIA LIMITADA
A LG fornece garantia limitada para
o produto adquirido, juntamente com
seus acessórios.

(*Somente chamadas originadas de
telefone fixo), ou consultar o website
da LG (www.lge.com.br) para obter
informações sobre as Assistências
Técnicas Autorizadas LG e o serviço
LG Collect.

A garantia ora fornecida aplica-se
somente aos produtos adquiridos no
Brasil, dentro dos seguintes prazos,
contados a partir da aquisição do produto:

Mantenha sempre a Nota Fiscal original contendo todos os dados, pois ela
é a comprovação da origem do aparelho e será necessária para a realização dos serviços necessários.

1) 90 (noventa) dias, conforme a legislação brasileira voltada ao consumidor.

A Garantia limitada fornecida pela LG
não cobre:

2) Adicionalmente à garantia legal, a
LG concede mais:
a. 270 (duzentos e setenta) dias
para o aparelho celular;
b. 270 (duzentos e setenta) dias
para carregadores de bateria;
c. 90 (noventa) dias para baterias.

1) Danos decorrentes do desgaste natural do produto, incluindo carcaça,
teclado, lentes, displays e demais
componentes;
2) Danos decorrentes do uso indevido
e/ou impróprio, em desacordo com
o Manual de Instruções ou que não
tenham sido originados ou causados por ação ou omissão pela LG;

Caso o Produto ou seus acessórios
apresentem problemas, você pode entrar em contato com o SAC – Serviço
de Atendimento ao Consumidor através dos telefones 4004-5400 (Capitais
e Regiões Metropolitanas) e *0800
707 5454 para as demais localidades

Termo de garantia limitada

3) Danos causados por mau uso
entendido como, mas não se li-
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TERMO DE GARANTIA LIMITADA
8) Desconfiguração ou danos do produto pelo embarque de conteúdo
não autorizado, configurações não
autorizadas, vírus ocasionados
pelo acesso a sites da internet, entre outros.

mitando a, manipulação equivocada, riscos, quedas, acidentes,
derramamento de líquidos e/ou
alimentos, exposição à umidade ou
a condições climáticas extremas,
corrosão e oxidação no produto ou
seus componentes;

Atenção: A LG recomenda
fortemente que, antes da realização
de atualização do software ou da
manutenção do produto, seja feito
uma cópia de segurança dos dados,
links e demais conteúdos que
tenham sido embarcados através de
download e que estejam gravados
na memória, pois os mesmos
poderão ser perdidos durante o
procedimento de atualização ou
reparo. Em caso de substituição
do produto recomendamos o
mesmo procedimento. A LG não
poderá ser responsabilizada em
qualquer hipótese pela perda,
dano e/ou corrupção dos dados
existentes no produto entregue para
reparo, atualização de software ou
substituição.

4) Produtos que apresentem o número de série ilegível, raspado,
danificado, apagado, alterado e/ou
retirado;
5) Alterações, modificações e/ou reparos realizados por terceiros que
não são oficialmente credenciados
pela LG como Assistência Técnica
Autorizada;
6) Produtos que não apresentem peças e/ou componentes originais da
LG;
7) Produtos e componentes que tenham sido danificados por violação
ou rompimento de lacres e peças,
ou que tenham sido danificados
pela utilização de peças e componentes não originais LG;

Termo de garantia limitada

65

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
GU295
4 Nome Técnico: GU295f.
4 Terminal GSM quad-band:
850/900/1800/1900 MHz
4 Terminal WCDMA dual-band:
850/1900 MHz
4 Dimensões: 99,5 x 47,65 x 17,1 mm
4 Peso: 109,8g

RESOLUÇÃO 506 – ANATEL
“Este equipamento opera em caráter
secundário, isto é, não tem direito a
proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo
tipo, e não pode causar interferência
a sistemas operando em caráter primário.”

HOMOLOGAÇÃO ANATEL
Este produto está homologado pela
Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução
nº 242/2000 e atende aos requisitos
técnicos aplicados, incluindo os limites
de exposição da Taxa de Absorção
Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos
de radiofrequência, de acordo com as
Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

Especificações técnicas

1131-11-1003

(01) 07893299738210

66

ENDEREÇOS
ENDEREÇOS E PATENTES

LGESP

LG Electronics de São Paulo.

Produzido por LG Electronics de São
Paulo Ltda.
C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55
I.E.: 688 134 332 111
Av. D. Pedro I, W7777
Área Industrial de Piracangágua ll
CEP 12091-000
Taubaté - SP - Brasil

ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL
DE TELECOMUNICAÇÕES
www.anatel.gov.br

Telefone

4004 5400 Capitais e Regiões
Metropolitanas
*0800 707 5454 Demais localidades
* Somente chamadas originadas de
telefone fixo.

Homepage

www.lge.com.br

Importante

Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro
entre em contato com o SAC da LG.

Endereços
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REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS
Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais
próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.

de atendimento
SAC serviço
ao consumidor

e Regiões
4004 5400 Capitais
Metropolitanas
Demais
* 0800 707 5454 Localidades

* Somente chamadas originadas de telefone fixo

W W W. LG E . C O M . B R

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

Rede autorizada de serviços
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